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Hva bør brann- og redningsvesenet
lære etter 22. juli
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Status OBRE

Bunntekstside 2

• Tilbake i normal drift for lengst
• Mannskapene er tatt vare på
• 3 i 110-sentralen døgnet rundt
• Venter på rehabilitering
• Startet forbedringsarbeidet
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Bransjestatus?

• Ansvar
• Nærhet
• Likhet
• Samvirke
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Hva betyr terrortrusselen for brann- og 
redningsvesenet?

• Tett samarbeid 
med Oslo 
politidistrikt

• Skyting pågår
• CBRNe
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Gjennomføringsevne

Risikoerkjennelse

IKT-utnyttelse

Resultatorientert lederskap

Samhandling

|

• Evnen til å erkjenne risiko og ta lærdom av øvelser har vært 
for liten

• Evnen til å gjennomføre det man har bestemt seg for, og til 
å bruke de planene man har utviklet, har vært for svak

• Evnen til å koordinere og samhandle har vært mangelfull
• Potensialet i informasjons- og kommunikasjonsteknologi 

har ikke vært godt nok utnyttet
• Ledelsens evne og vilje til å klargjøre ansvar, etablere mål 

og treffe tiltak for å oppnå resultater har vært utilstrekkelig
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Dimensjonerende scenarier

Bunntekstside 8

• Beredskapsplaner
• Organisering
• Kompetanse
• Øvelser
• Materiell
• Dimensjonering
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Risikoerkjennelse
• Gjennomgå nasjonalt risikobilde og 

scenariene i Oslo kommunes ROS-analyse
• Hvilke scenarier er dimensjonerende for 

Brann- og redningsetaten og på hvilken måte 
utfordrer de etatens beredskap?

• Beskriv eventuelle andre scenarier som ikke 
er med i disse ROS-analysene, men som vil 
være dimensjonerende for etaten.

• Hvilke områder i beredskapen er det 
nødvendig å styrke for å kunne håndtere de 
dimensjonerende scenariene på en bedre 
måte. Hvilke organisatoriske forandringer vil 
styrke beredskapen?

• Gjennomgå etatens beredskapsplaner. 
Hvordan møter beredskapsplanene 
utfordringene ved håndteringen av 
scenariene? Foreslå forbedringer i dagens 
beredskapsplaner. Hvilke beredskapsplaner 
mangler?
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• Hvordan møter etatens opplærings- og 
øvelsesprogram utfordringene vi vil møte i 
håndteringen av scenariene? Foreslå 
endringer i øvelsesprogrammet med hensyn 
til øvingsinnhold og hyppighet. 

• Beskriv hvilke beredskapsmessige 
begrensninger etaten vil ha selv etter 
gjennomføring av de foreslåtte tiltak. 
Beskrivelsen skal inneholde en kost/nytte-
vurdering.

• Beskriv aktuelle nøkkeltall for beredskapen.

• Ansvar: Brannsjefen
• Frist rapport: 31.12.2013
• Underlag for ROS 2014 
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Interkommunalt 
samarbeid
• Rutiner for beredskapssamarbeid
• Samøvelser
• Materiellstandardisering

Forskjeller – beredskapsmessige konsekvenser

• Evalueringsrutiner
• Juridiske forhold HMS
• Fordeling av spesialoppgaver

• Ansvar: Beredskapsavdelingen
• Regional beredskapsplan: 31.12.2013
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• Etablere ordning med makkersentralordning med 
Vestviken 110.

• Søke samlokalisering med 112-Oslo politidistrikt
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Evalueringsinstruks
• Evaluering tilpasset hendelse –

• Når skal hva gjennomføres? Hvem har ansvaret for 
hva?

• Hvem skal minimum være involvert?
• Hvilken kvalitet skal 

rapportering/dokumentasjon ha?
• Hvilke tidsfrister gjelder for rapportering?
• Spredning av informasjon internt og 

eksternt

• Ansvar: Seksjon utrykning   
• Frist: 1. mai 2013
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Øvingsplan for ledere

• Hvilke faste øvelser skal det være 
for ledere hvert år?

• Vakthavende brannsjef
• Brigadesjef
• Brannmester

• Hvem har ansvaret for 
gjennomføring?

• Hvordan skal øvelsene 
dokumenteres?

• Ansvar: Beredskapsavdelingen               
Frist: 1. juni
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